


 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน เมษายน   2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้
และติดตั้ง ตามโครงการตั้งจุดตรวจ
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุจาก
การจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2565 และมาตรการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (covid-19) 

9,530 9,530 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้ายหนองก่ี
ดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้ายหนอง
กี่ดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

100/2565 
7 เม.ย. 2565 

 

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ
รณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนน 
จ านวน 1 ป้าย 
 

750 750 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้านป้ายหนองก่ี
ดีไซน์ 

ร้าน ล้านป้ายหนอง
กี่ดีไซน์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

101/2565 
7 เม.ย. 2565 

 

3 จ้างเหมาท าป้ายลูกฟูกศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาด 
40x195 เซนติเมตร 
 

400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท ร้านกิ่งอิงค์เจ็ท เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

102/2565 
18 เม.ย. 2565 

 

4 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กค 8166 
บุรีรัมย์ จ านวน 1 คัน 

5,550 5,550 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สยามการยนต์ 
หนองก่ี 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
สยามการยนต์ 
หนองก่ี 

ครบถ้วนเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 

103/2565 
18 เม.ย. 2565 

 



 
 

                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 
                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือน เมษายน  2565 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
5 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 

หมายเลขทะเบียน กค 8166 บุรีรัมย์ 
จ านวน 1 คัน 

4,540 4,540 เฉพาะเจาะจง ร้าน นัทเรสซิ่งช็อป ร้าน นัทเรสซิ่งช็อป ครบถ้วนเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 

104/2565 
26 เม.ย. 2565 

 

6 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานผู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกระสัง 
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 
2565 จ านวน 1 เดือนๆละ 
9,000.00 บาท 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพลินพิศ  
ทิศกระโทก 

นางสาวเพลินพิศ  
ทิศกระโทก 

ครบถ้วนเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติ
ถูกต้อง 

105/2565 
30 เม.ย. 2565 

 

7 จ้างเหมาบริการงานกองคลัง ด้านพัสดุ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 5 
เดือนๆละ 9,000.00 บาท 

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวผกาพรรณ 
ทองพระพักตร์ 

นางสาวผกาพรรณ 
ทองพระพักตร์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

106/2565 
30 เม.ย. 2565 

8 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน  
ด้านงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
จ านวน 5 เดือนๆละ 9,000.00 บาท 

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายเขิน  
ทองชุมแสง 
 

นายเขิน  
ทองชุมแสง 
 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

107/2565 
30 เม.ย. 2565 



 
 

                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 
                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือน เมษายน  2565 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
9 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2565 จ านวน 
5 เดือนๆละ 9,000.00 บาท 

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายไกร  ชาโพธิ์  นายไกร  ชาโพธิ์  เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

108/2565 
30 เม.ย. 2565 

 

10 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กอง
ศึกษา) เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 
เครื่องส าหรับ ศพด.สังกัด อบต.  
บุกระสัง 

34,000 34,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

1/2565 
22 เม.ย. 2565 

 

11 
 
 

 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กอง
ศึกษา) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 3 เครื่องๆละ 
4,000 บาท 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

2/2565 
22 เม.ย. 2565 

 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กอง
ศึกษา) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้วจ านวน 1 เครื่อง 

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

3/2565 
22 เม.ย. 2565 

 

 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน เมษายน  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
13 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ส านัก

ปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน  
1 เครื่อง 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

4/2565 
22 เม.ย. 2565 

 

14 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ส านัก
ปลัด) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

5/2565 
22 เม.ย. 2565 

 

15 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ส านัก
ปลัด)เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 
VA จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,500 
บาท 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

6/2565 
22 เม.ย. 2565 

 

16 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) เครื่องคอมพิวเตอร์
จ านวน 4 เครื่องๆละ 17,000 
บาท 
 

68,000 68,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

7/2565 
22 เม.ย. 2565 

 

 
 
 



                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 
                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าเดือน เมษายน  2565 

 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

17 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
จ านวน 3 เครื่องๆละ 2,600 บาท 

7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

8/2565 
22 เม.ย. 2565 

 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กอง
คลัง) เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 
VA จ านวน 3 เครื่องๆละ 2,500 
บาท 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

9/2565 
22 เม.ย. 2565 

 

19 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กอง
คลัง)  เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบ 
ที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

10/2565 
22 เม.ย. 2565 

 

20 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน  
1 เครื่อง 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

11/2565 
22 เม.ย. 2565 

 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 

                                         สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน เมษายน  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่
จะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

21 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
และผู้กักตัวเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
จ านวน 104 ชุดๆละ 250 บาท 

26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์เพ็ญ  
นินนานนท์ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  
นินนานนท์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

57/2565 
8 เม.ย. 2565 

 

22 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) 
เครื่องยนต์อเนกประสงค์ 5.5 แรง 
จ านวน 1 เครื่อง 

8,900 8,900 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

58/2565 
18 เม.ย. 2565 

 

23 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
และผู้กักตัวเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
จ านวน 92 ชุดๆละ 250 บาท  

23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์เพ็ญ  
นินนานนท์ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  
นินนานนท์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

59/2565 
19 เม.ย. 2565 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 
 

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน เมษายน  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

25 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ (กองช่าง) 
ล้อวัดระยะ จ านวน 1 ชุด 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

60/2565 
25 เม.ย. 2565 

 

26 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบและผู้กักตัวเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 จ านวน 48 
ชุดๆละ 250 บาท 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์เพ็ญ  
นินนานนท์ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ  
นินนานนท์ 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

61/2565 
26 เม.ย. 2565 

 

27 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุทาง
การแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตาม
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19)  
อบต.บุกระสัง 

99,200 99,200 เฉพาะเจาะจง หจก.วี.เจอาร์ หจก.วี.เจอาร์ เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

62/2565 
28 เม.ย. 2565 

 

 
 
 



                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1 
 

                                        สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าเดือน เมษายน  2565 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ร้านอากงเครื่อง
เขียนซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

28 จัดซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์
ลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุทาง
ถนน 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมายด์ ช็อป ร้านสมายด์ ช็อป เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

63/2565 
28 เม.ย. 2565 

 

 


